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Der er i DSSF afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2017 (1. februar på Herlev Universitetshospital, 30.
marts, SDU, 23. maj Aarhus Universitetshospital, Skejby, 19. september i Farum og 28. november i
Aalborg).

Redaktions-, udviklings- og webudvalgene har afholdt selvstændige møder.
Bestyrelsen har fremadrettet besluttet at sammenlægge konference- og udviklingsudvalget.
Medlemmer og økonomi Dansk Selskab for Sygeplejeforskning har pr. 31. december 2017, 181
ordinære medlemmer, hvilket er en tilgang på 24 medlemmer sammenlignet med det foregående år.
Dette hilses velkommen og det har fortsat bestyrelsens store bevågenhed, at medlemstallet øges.
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Selskabets aktiviteter er i stærk konkurrence med andre faglige selskaber, som DASYS og Faglig
Selskab for
Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning. Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings
årlige konference i 2017 måtte grundet manglende tilmelding aflyses, hvilket selvfølgelig var med
stor beklagelse.
Selskabets regnskab revideres af statsautoriseret revisor Philip Heick-Poulsen, revisionsfirmaet
Beierholm, København, som tillige har varetaget bogføringen i 2017. Der har efter en stor
arbejdsindsats fra kassereren – specielt i første halvår – i samarbejde med Beierholm blevet
etableret en samarbejdsform, der tilgodeser de behov som Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
har for support. Kassereren har løbende kontakt med revisionsfirmaet primært via e-mail.
Regnskabsførelsen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisor. Der har været udgifter til
revisionsfirmaet i forbindelse med bogføring og revision og til sekretær i forbindelse med
administration af hjemmesiden og Selskabets introduktion på Sociale medier.

AKTIVITETER Public relations
Selskabets Hjemmeside www.sygeplejeforskning.dk opdateres løbende og tilpasses de nødvendige
ændringer, som kræves i forbindelse med adgang til Universitetsforlaget og online-udgivelsen af
Nordisk Sygeplejeforskning. Hjemmesiden bruges til alle betalinger for deltagelse i Selskabets
aktiviteter via enten Dankort eller EAN-nummer. Alle medlemmer opfordres derfor til at
vedligeholde deres e-mailadresser og postadresser i vort system. Der udsendes desuden
nyhedsbreve om Selskabets aktiviteter til medlemmerne. Hjemmesiden for Nordic Conference in
Nursing Research bliver løbende opdateret til den kommende nordiske konference, 13-15 juni 2018
i Oslo.
Facebook gruppe: Dansk selskab for Sygeplejeforskning (18),
Instragram profil: Selskab_for_sygeplejeforskning (7),
twittergruppe #Sygeplejeforsk
LinkedIn gruppe (55) er oprettet i efteråret 2017 for at sikre et talerør til medlemmerne og til at
gøre opmærksomme på egne og andres aktiviteter, der måtte have medlemmernes interesse.

Som led i strategien har der igen i år været afholdt indtægtsgivende masterclass: Akademisk
artikelskrivning Det har været udbudt i efteråret i Øst Danmark, hvor 11 kursister har deltaget. En
lignende masterclass er udbudt i Vestdanmark i 2018 fra marts til juni.
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Øvrige aktiviteter
Netværk for Psykiatrisk Sygeplejeforskning har afholdt to møder i 2017. Netværket afholdt en
konference i januar måned 2017 med 55 betalende deltagere.

Tidsskriftet
Nordisk Sygeplejeforskning
Beretning 2017 ved redaktør Pia Dreyer

I 2017 blev der indsendt 52 artikler til tidsskriftet. 10 blev afvist og ikke sendt i review. Der blev
publiceret 24 artikler. Vi har nedbragt ventetid på publicering væsentligt, og de sidste to artikler fra
2016 blev publiceret i tidsskrift nummer 1, 2018. Med forlaget arbejder vi fortsat på mulighed for
early on-line publicering.
Manuskripthåndteringssystem ScholarOne blev taget i brug august 2016 – systemet fungerer nu helt
optimalt og publiceringsprocessen håndteres nu også i scholarOne. Der er nu tilknyttet en ny norsk
redaktør som er ved at lære systemet at kende. Redaktørerne kæmper forsat med at skaffe reviewer,
og derfor har vi fortsat svært ved at overholde reviewtiderne, men det går støt og roligt fremad da
alle har sat ind overfor at øge databasen i ScholarOne. Vi er godt hjulpet af at systemet generer
reviewere, når forfatterne indsender artikler og derved registreres i systemet.
Men alt i alt har det været en god overgang til kun on-line publicering og ScholarOne er nu fuldt
integreret, og hvor vi endda har haft en øgning i antal visninger/læsninger. De praksisnære artikler
er de mest læste. I forhold til budget er der stigning i salg af Idun-abonnementer, men en nedgang i
DSSF medlemmer. Det ser dog ud til at der bliver et lille overskud. Det fordeles mellem de to
selskaber som tidligere år.
Indeksering Medline/PubMed søgt 1. december 2016, venter stadig svar. Web of Science (Web of
Science blev indsendt i dec. 2015, i oktober besked om indeksering i Emerging Sources Citation
Index (ESCI).
I 2018 arbejdes der på early on-line publicering, og nedbringelse af review- og publiceringstid.
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Sammenfattende har 2017 været et udfordrende år for Selskabet, som på trods af årets underskud
stadig er økonomiske velfunderet. Hvilket sikrer, at vi kan fortsætte med at realisere de planlagte
aktiviteter i forhold til udgivelse af Tidsskriftet Nordisk Sygeplejeforskning, afholdelse af master
classes, udsendelse af nyhedsbreve og øvrige aktiviteter. Selskabet er også udfordret af et faldende
medlemstal, og det er fremadrettet en hovedopgave at udvikle strategier for at generhverve
medlemmer svarende til tidligere samt at finde balancen i at udvikle konference og andre
aktiviteter, hvis indehold er tilbud, som medlemmerne og Selskabets målgruppen finder attraktive
at deltage i.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt og frugtbart samarbejde i årets løb, hvor alle har
bidraget aktivt til Selskabets fremme med engagement, positiv holdning og en stor arbejdsmæssig
indsats.
Tak for ordet.

Hanne Aagaard (Formand)
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